D EN P ÁNĚ
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

Svátek Křtu Páně

9. ledna

K zamyšlení
Známe jistě nevěřící lidi ve městech,
kteří si jdou sednout do kostela,
"protože to prostředí na ně dobře působí". Křesťané si v průběhu staletí vytvořili své stavby, svou kulturu, svůj životní
sloh, často jakýsi "malý svatý svět", do
něhož někdy na chvíli vstoupí i nevěřící,
aniž by na své nevíře cokoliv změnil. A
některý věřící se do tohoto "svatého světa" stěhuje
každou neděli nebo i napořád. Není ale právě
tady slabé místo našeho
křesťanského
života?
Jestliže totiž náboženství
je zvláštním světem, do
něhož se lze ukrýt (ale v
němž nelze trvale žít umřeli bychom hlady,
žízní, zimou, nemocemi,
protože řešení těchto
"nízkých věcí" podle
mnohých do svatého světa nepatří!), potom není
řešením života. Potom se
nám život rozpadá na "povznášející"
část náboženskou a "nízkou" část profánní, obyčejnou. Je to ale křesťanské?
Dnešní evangelium jakoby ukazovalo
také k takovému "zvláštnímu světu".
Protržené nebe, duch, sestupující jako
holubice, hlas z nebe - to přece nejsou
běžné každodenní věci. Jenže toto evangelium míří přece jen zcela opačným
směrem. Že je svět hříšný, tedy plný
hříchu, zla, toho, co před Bohem neobstojí, to víme dobře. A svět - to jsme
především my, lidé. My jsme těmi, kdo,
obrazně řečeno, do Jordánu splavují
všechny své viny. Ti, kteří se dávali Ja-

neprodejné

nem křtít, tedy ponořovat do vod Jordánu, vždyť křest je ponořením!, ti si přáli,
aby jejich hříchy byly řekou odneseny.
A do tohoto "proudu hříchu" vstupuje,
doslova: "je ponořen" i Ježíš. Všimněme
si, Ježíš si nestaví jako Syn Boží krásný,
vyvýšený chrám na Sionu, ale on sám
vstupuje plně do našeho lidství, tedy i
do proudu lidských hříchů.
Stává se jedním z nás.
Člověkem, na něhož zlo a
důsledky zla působí, a on
se nechrání proti jeho ostnům krunýřem. Ale zůstává přitom tím, kdo sám na
hříchu podíl nemá a v tom
není jedním z nás - hříšníků. V tomto smyslu je milovaný Syn, v němž Otec
nalezl zalíbení. Ale tento
Otec - Bůh se k němu hlásí
právě ve chvíli, kdy Ježíš
stojí uprostřed světa, uprostřed hříšníků. Ten, kdo se
nám stal podobným ve
všem, kromě hříchu, je Otcem milován.
To je nesmírná naděje. Svět je i dnes
plný zla. I dnes by bylo koryto Jordánu
plné hříchů, kdyby lidstvo pro jejich
smytí do něj vstoupilo. Ale i dnes je do
toho řečiště ponořen Ježíš, a s ním i ti,
kdo mu patří. Ježíš je v řečišti hříchu
jako milovaný Syn. My můžeme být
přítomni v řečišti zla světa jako Boží
synové. Není tedy nutné odcházet na
chvíli či na dlouho ze "zlého světa" do
"svatého světa". Je třeba stát v tomto
světě jako ti, kdo jsou přijati za syny s
oprávněnou nadějí, že se k nám Bůh
přihlásí jako se přihlásil ke svému Synu.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 40,1-5.9-11

PONDĚLÍ 10. 1.
1 Sam 1,1-8
Žl 116B,12-13.14+17.18-19
Mk 1, 14-20
Bezdětnost byla pro oba nepředstavitelně tíživá. Dle
poslední věty v úryvku byla
překonána vzájemnou láskou. Mohu prosit za ty, kdo
touží po dítěti…

Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte
k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je
skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za
všechny své hříchy.
Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi
cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co
je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost
se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila
Hospodinova ústa."
Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro
Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj
ÚTERÝ 11. 1.
hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou
1 Sam 1,9-20
zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán,
Mk 1,21b-28
Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává
Kéž i já dovedu vylévat srd- vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou
ce před Hospodinem. On má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým
bude se mnou nejen v těž- ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu
je nese, březí ovce šetrně vede.
kých chvílích. To on mě postaví na nohy!
Žalm 104
STŘEDA 12. 1.
1 Sam 3,1-10.19-20
Žl 40,2+5.7-8a.8b-9.10
Mk 1,1,29-39
Hospodinovo slovo může
splývat s hlasem blízkých. I
mně někdy trvá, než rozliším, zda volá právě ON.
ČTVRTEK 13. 1.
1 Sam 4,1-11
Žl 44,10-11.14-15.24-25
Mk 1,40-45
2 Den Páně

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu
hodnou jeho jména, v posvátném rouchu se
klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! Hospodin nad
spoustami vod! Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Vznešený Bůh zaburácel hromem, v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! Hospodin trůnil
nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit
věčně.

2. čtení Tit 2,11-14; 3,4-7
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu
všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a
žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a
spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za
nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si
nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. Projevila se
dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k
lidem; ne (snad proto), že my jsme vykonali
něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás
spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista, abychom ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví vytoužený věčný život.

Evangelium Lk 3,15-16.21-22
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o
tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na
to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však
mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm." Když se všechen lid
dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil
na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se
ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě
mám zalíbení."

Texty k rozjímání
Prohraná bitva musela být
šokem. Ukořistění archy bylo zkouškou víry pro Izrael.
Hospodin však byl nad tím
vším…
PÁTEK 14. 1.
1 Sam 8,4-7.10-22a
Žl 89,16-17.18-19
Mk 2,1-12
Samuel poukazuje na nebezpečí, lid neposlouchá. Dějiny však má v rukou Hospodin. Neochotu s ním spolupracovat nesl Samuel jistě
těžce.
SOBOTA 15. 1.
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a
Žl 21,2-3.4-5.6-7
Mk 2,13-17
Ustanovení prvního krále,
Saula. Konečné vysvobození
z rukou nepřátel však dokoná až Pomazaný, Mesiáš,
Kristus.

Statistika

NEDĚLE 16. 1.
Úkony duchovní správy farnosti za rok 2. neděle v mezidobí
2021
Iz 62,1-5
Křty
21
1 Kor 12,4-11
Církevní sňatky
2
Jan 2,1-11
Pohřby
21
První svaté přijímání
5
Biřmování
29
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 682 Kč, Děrné 2 470 Kč, Stachovice
1 758 Kč, Lukavec 3 230 Kč,
Vrchy 1 710 Kč.
♣ Také letos máte možnost
zapojit se do Tříkrálové sbírky, která právě probíhá, podpořit charitní dílo a začít tak
nový rok dobrým skutkem!
Přispět můžete přímo na účet
Tříkrálové
sbírky
66008822/0800, v. s. pro Charitu Odry je 777988011.
Do 16. ledna bude také možné
přispět do pokladničky, která
bude ve farním kostele ve
Fulneku.
♣ Poděkování patří všem koledníkům, kteří se zapojili do
Tříkrálové sbírky a také těm,
kdo pomáhali s organizováním této akce.
♣ Ve středu 12. ledna po mši
svaté budou mít na faře organizační setkání rodiče dětí
(3. třída), které se připravují
k 1. svatému přijímání.
♣ V pátek 14. ledna po mši
svaté zveme na setkání děti
a mládež. Nácvik písní na mši
svatou začne v 17 hodin na
faře.
♣ V sobotu 15. ledna zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Římskokatolická farnost
Fulnek vás srdečně zve 16.
ledna v 16 hodin do kostela
Nejsvětější Trojice ve Fulneku na koncert sboru Ondrášek
a dechovky z Valašska Horňané. Vstupné dobrovolné.
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Úmysly mší svatých

9.1. - 16.1.2022
Fulnek

Ne 9.1. ___________________________
Út 11.1. Za zdraví a požehnání pro živou
rodinu
St 12.1. ___________________________
Čt 13.1. ___________________________
Pá 14.1. ___________________________
So 15.1. ___________________________
Ne 16.1. Za † Josefa Šenka a rodinu Šenkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Šenkovu a Sajdlerovu
Stachovice
Ne 9.1. Za † Karla Růčku a živou rodinu
Út 11.1. Za † Františka Porubu, manželku,
syna a dceru
Ne 16.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a živou rodinu
Děrné
Ne

9.1. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
St 12.1. Mše svatá za farnost
Ne 16.1. Za † Josefa Dubce
Lukavec
Ne 9.1. Za † Dušana Sokola
Čt 13.1. Na úmysl dárce
Ne 16.1. Za † Annu Heiníkovou
Vrchy
Ne

9.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
Ne 16.1. Za † Ladislava Trojáka, † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vankovu
a živou rodinu

